Ajuntament de l’Escala
vila marinera

L'Escala, 22 de setembre de 2017
Essent les 12.01 hores, es reuneixen a la Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Escala el
Regidor Sr. Robert Figueras, Sr. Carles Caselles, Cap dels Serveis Públics,
Públics la Sra. Ariadna
Vilà,, tècnica de serveis jurídics,
jurídics la Sra. Joana Fernández Manjón, per procedir a l’obertura
de les pliques presentades al procediment de licitació obert,
obert, i tramitació ordinària, per
l’execució de les obres del projecte d’ asfaltats de varis carrers del municipi de l’Escala.

ustí García Andrés , secretari de la Corporació.
S’excusa al Sr. Agustí
Han presentat pliques les següents empreses:
AMSA
Construc
Construccions
Fusté, S.A
Rubau Tarrés, S.A.U
Construccions Rubau, S.A
Aglomerats Girona, S.A
l'
del sobre A, on s'acredita que les empreses ha
En fase interna, ess procedeix a l'obertura
presentat correctament la documentació administrativa,
administrativa és a dir, l'annex I (declaració
responsable)
nsable) dels plecs de clàusules.
De conformitat amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
urgent en matèria de
contractació pública, l’òrgan de contractació pot optar per tramitar el procediment adoptant
mesures de gestió eficient, entre les que s’inclou la d’unificar les reunions de la mesa de
contractació en un sol acte, amb dues fases.
Un cop obert el sobre A de les empreses i acreditat que la documentació exigida és correcte,
es procedeix a la fase pública per l'obertura del sobre B on consta la proposició valorable
amb criteris objectius, corresponent a l’oferta econòmica i a la bossa econòmica a disposar
per l’ajuntament.
El preu de sortida és de 193.326,75 € (sense IVA).
Les ofertes presentades són les següents:
Empresa

Preu (sense IVA)

Rubau Tarrés
AMSA
Construccions Fusté

161.427,84 €
193.326,75 €
183.467,08 €

Millores
econòmiques
15.280,00 €
34.100,00 €
6.000,00 €

Aglomerats Girona

185.110,36 €

1.450,00 €

Constuccions Rubau

193.326,75 €

0€
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Vist que es determina la inexistència de baixes temeràries d’acord amb l’art. 85 del RLCAP.
S’aixeca la reunió a les 12.33h, estenent-se la present acta i pendent de valoració tècnica
per obtenir la puntuació d’acord amb els criteris avaluables previstos.

